
NKP:n XXIII EDUSTAJAKOKOUKSEN  

JULKILAUSUMA USA:n HYÖKKÄYKSESTÄ
VIETNAMIIN

Neuvostoliiton kommunistien ja koko neuvostokansan 
tahdon ja tunteet ilmaisten Neuvostoliiton kommunisti
sen puolueen XXIII edustajakokous tuomitsee vihalla ja 
suuttumuksella Amerikan Yhdysvaltojen Vietnamin vel
jeskansaa vastaan suorittaman raakalaismaisen aggres
sion.

Ryhdyttyään veriseen sotaan Vietnamissa amerikka
laiset imperialistit yrittävät tukahduttaa Etelä-Vietna
min kansan ja muiden Kaakkois-Aasian kansojen kan
sallisen vapaustaistelun, loukkaavat avoimesti sosialisti
sen valtakunnan — Vietnamin demokraattisen tasaval
lan suvereenisuutta. Polkien kansainvälisen oikeuden 
alkeellisimpiakin normeja amerikkalaiset militaristit 
käyttävät kaikkein raaimpia ja epäinhimillisimpiä kei
noja. Amerikkalaiset lentokoneet suorittavat ilmahyök
käyksiä Pohjois-Vietnamin kaupunkeihin ja kyliin tuho
ten teollisuuslaitoksia, asuintaloja ja sairaaloita, syytäen 
kuolemaa siviiliväestön keskuuteen.

Rikolliseen sotaan Etelä-Vietnamin isänmaanystäviä 
vastaan osallistuu noin neljännes miljoonaa amerikka
laista sotilasta. Vetäen aggressioonsa mukaan sotaliittoi- 
hin kuuluvia liittolaisiaan USA:n imperialistit luovat 
välittömästi vakavan vaaran muiden maiden turvalli
suudelle ja suvereenisuudelle, puuttuvat törkeästi Laosin 
asioihin, yrittävät painostaa sotilaallisesti ja poliittisesti 
Kambodzhaa sekä kärjistävät kansainvälistä jännitystä.
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USA:n hallitsevat piirit yrittävät verhota toimiensa 
todellisen luonteen tekopyhin korulausein "vapauden” 
suojelemisesta, "kommunistisen ekspansion” torjumises
ta jne. Mutta noita valheita ei voi uskoa kukaan. Viet- 
namin-aggressiollaan USA on saattanut itsensä häpeään, 
josta se ei voi vapautua koskaan. Amerikan imperialis
min Vietnamin-seikkailu saa osakseen maailman kaik
kien edistysmielisten, demokraattisten voimien ankaran 
tuomitsemisen. Maailman yhä laajemmat kansalaispiirit 
liittyvät aktiivisesti kamppailuun Vietnamin kansan 
oikean asian tukemiseksi. Amerikan Yhdysvalloissakin 
nousee yhä voimakkaampana vastalauseiden ääni Viet
namissa käynnissä olevaa sotaa vastaan. Päällekarkaa- 
jien moraalinen ja poliittinen eristyminen käy yhä 
ilmeisemmäksi.

Neuvostoliiton kommunistit ja koko kansamme ihai
levat Vietnamin isänmaanystävien urheutta ja kestä
vyyttä. He ovat varmat, että mitkään päällekarkaajien 
ilkityöt eivät pysty murtamaan Vietnamin kansan tah
toa sen käydessä pyhää ja oikeudenmukaista taistelua 
vapauden, riippumattomuuden ja yhtenäisyyden puoles
ta, oikeudestaan päättää itse omasta kohtalostaan. Sen 
sankarillinen oikeudenmukainen taistelu on jäävä histo
riaan mainiona esimerkkinä murtumattomasta uljuudes
ta, kestävyydestä ja voitontahdosta.

Neuvostoliitto, muut sosialistiset maat sekä maailman 
työväen- ja kommunistien liike ovat jatkuvasti antaneet 
ja antavat Vietnamin kansalle laajaa ja monipuolista 
apua ja tukea. Koko puolueen ja kaikkien neuvosto
ihmisten nimissä Neuvostoliiton kommunistisen puo
lueen XXIII edustajakokous vaatii päättävästi USA:n 
Vietnamia vastaan käymän aggression lopettamista ja 
interventtien kaikkien joukkojen kuljettamista pois 
maasta. Tämän aggression jatkamisessa, jota amerikka
laiset militaristit yrittävät laajentaa muihinkin Kaak- 
kois-Aasian maihin, piilee mitä vaarallisimpia seurauk
sia yleiselle rauhalle.

Edustajakokous lausuu päättävästi: harjoittaessaan
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Vietnamin kansaa vastaan häpeällisen sodan "eskalaa
tiota” päällekarkaajat tulevat kohtaamaan Neuvostolii
ton ja muiden sosialististen ystävien ja veljien Vietna
mille antaman alati voimistuvan tuen. Vietnamin kan
sasta tulee isäntä koko maassaan. Eikä kukaan pysty 
koskaan sammuttamaan Vietnamin demokraattisen ta
savallan korkealle kohottamaa sosialismin soihtua.

Neuvostoliiton kommunistisen puolueen XXIII edus
tajakokous katsoo, että Vietnamin kysymys voidaan 
ratkaista vain Vietnamin demokraattisen tasavallan hal
lituksen ja Etelä-Vietnamin kansallisen vapausrintaman 
oikeudenmukaisten vaatimusten tunnustamisen pohjalla.

— Amerikan Yhdysvaltojen on viipymättä lopetettava 
Vietnamin demokraattisen tasavallan pommitukset ja 
muut sitä vastaan suunnatut aggressiiviset teot.

— USA:n ja sen liittolaisten asevoimat on vietävä 
pois Etelä-Vietnamin alueelta.

— Etelä-Vietnamin kansallinen vapausrintama on 
tunnustettava Etelä-Vietnamin ainoaksi lailliseksi edus
tajaksi.

USA:n hallituksen on lopetettava kaikenlainen puut
tuminen Vietnamin sisäisiin asioihin ja noudatettava 
tinkimättä vuoden 1954 Geneven sopimuksia.

Neuvostoliiton kommunistisen puolueen XXIII edus
tajakokous tuo juhlallisesti julki veljellisen solidaarisuu
tensa sankarilliselle Vietnamin kansalle, Vietnamin työ
kansan puolueelle, Etelä-Vietnamin kansalliselle vapaus- 
rintamalle ja vetoaa kaikkiin kommunistisiin ja työ
väenpuolueisiin kehottaen pyrkimään entistä tarmok
kaammin yhteistoimintaan taistelussa USA:n Vietna- 
min-aggressdota vastaan, tehokkaan avun ja tuen anta
misessa taistelevalle Vietnamin kansalle.

Neuvostoihmiset ilmaisevat myös solidaarisuutensa 
Laosin ja Kambodzhan kansoille, vaativat Amerikan 
Yhdysvaltojen noudattamaan tiukasti vuosien 1954 ja 
1962 Geneven sopimuksia.

Nyt on tärkeämpää kuin koskaan, että sosialistiset 
maat, kaikki kommunistiset puolueet osoittaisivat inter
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nationalistista vastuuntuntoa, liittoutuisivat yhteistoi
mintaan ja keräisivät ympärilleen kaikki edistykselliset, 
demokraattiset ja rauhantahtoiset voimat imperialistisen 
aggression lopettamiseksi.

Kohottakoot kaikki maailman kommunistit, kaikki 
edistyksen ja demokratian kannattajat, kaikki rehelliset 
ihmiset, joille rauha, oikeudenmukaisuus sekä kansojen 
vapaus ja yhtenäisyys ovat kalliit, äänensä vastalausee
seen, toimikoot entistä aktiivisemmin USA:n imperialis
tien Vietnamissa suorittamia aggressiivisia toimia vas
taan! Laajentukoon maapallon kaikilla äärillä entistä 
voimallisemmaksi liike USA:n aggressiota vastaan, Viet
namin kansan kotimaansa riippumattomuuden, vapau
den ja pelastuksen puolesta käymän taistelun tukemi
seksi!

Liittoutumalla yhteisrintamaksi rauhan ja edistyksen 
voimat voivat ja niiden täytyy tehdä loppu USA:n 
aggressiosta Vietnamissa.

Kädet irti Vietnamista!
Vietnamin kansan oikea asia on voittava!
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